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Resumo 

   O contexto de pandemia em que estamos a viver foi inesperado e teve um 

impacto importante na vida das pessoas, em particular nas pessoas mais velhas. 

Os idosos viram-se obrigados a adiar os seus encontros com a família, a 

delongar o beijo mais desejado e o abraço mais aconchegante. Mas, tudo isto 

não invalida que as relações familiares não se mantenham à distância de um 

telemóvel, de um tablet ou até mesmo de uma janela. Para que os efeitos da 

pandemia sejam colmatados da melhor forma e que não perturbem a saúde dos 

idosos, nomeadamente a níveis mentais.  

   O presente trabalho de investigação teve como principal objetivo compreender 

quais os fatores psicossociais que influenciam a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados. Com base na pesquisa bibliográfica efetuada, abordaram-se 

conceitos, tais como: o Envelhecimento Ativo e com Saúde, a Institucionalização 

do Idoso, a Qualidade de Vida, as Relações Familiares do Idoso 

Institucionalizado e o Impacto da COVID-19 nos Idosos Institucionalizados.  

   Esta investigação baseou-se numa metodologia qualiquantitativa. Contou com 

a colaboração dos utentes do Centro Social São Jorge e Senhora das Pazes, de 

Vila Verde de Ficalho. 

  Os principais resultados do nosso estudo apontam no sentido de a pandemia 

ter causado um impacto significativo na qualidade de vida dos idosos. A ausência 

da presença ativa da família e a inibição de liberdade foram as dimensões mais 

afetadas durante todo o período pandémico. Contudo, apesar de todos os factos 

mencionados, os idosos do Centro Social continuam a ter uma boa qualidade de 

vida, fruto da boa relação que estabelecem com a família e com a comunidade, 

em geral, e por estarem satisfeitos com a institucionalização.   

   No que diz respeito à proposta do Projeto de Intervenção, esta tem como 

principal objetivo a promoção da qualidade de vida dos idosos institucionalizados 

no Centro Social. 
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Abstract 
 

   The pandemic context in which we are living was unexpected and had an 

important impact on people’s lives, particularly on older people. The elderly were 

forced to postpone their meetings with their family, to delay the most favorite kiss 

and the most cozy hug. But, all this does not mean that family relationships are 

not kept at a distance from a mobile phone, a tablet or even a window. So that 

the effects of the pandemic are overcome in the best way and that it does not 

disturb the health of the elderly, particularly at mental levels. 

   The main objective of this research work was to understand the psychosocial 

factors that influence the quality of life of institutionalized elderly people. Based 

on the bibliographical research carried out, concepts were approached, such as: 

Active and Healthy Aging, Institutionalization of the Elderly, Quality of Life, Family 

Relations of Institutionalized Elderly and the Impact of COVID-19 on 

Institutionalized Elderly.  

   This investigation was based on a qualiquantitative methodology. It had the 

collaboration of users of the São Jorge and Senhora das Pazes Social Center, in 

Vila Verde de Ficalho.  

   The main results of our study point towards a pandemic having a significant 

impact on the quality of life of the elderly. The absence of the active presence of 

the family and the inhibition of freedom were the dimensions most affected 

throughout the pandemic period. However, despite all the facts mentioned, the 

elderly at the Social Center continue to enjoy a good quality of life, as a result of 

the good relationship they establish with the family and the community in general, 

and because they are enlightened by institutionalization.  

   With regard to the Intervention Project proposal, its main objective is to promote 

the quality of life of institutionalized elderly in the Social Center.  

 

Key-words: Aging, Institutionalization, Quality of Life, Family, COVID-19 
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Introdução 

 

   O envelhecimento humano não se resume a um problema demográfico, sendo 

também um fenómeno complexo que envolve aspetos socioculturais, políticos e 

económicos em permanente interação com a dimensão biológica e subjetiva dos 

seres humanos. A reestruturação dos sistemas de reforma, os regimes de 

previdência social e o aumento das instituições de apoio à velhice são 

indicadores da preocupação e adaptação social ao fenómeno de envelhecimento 

(Carvalho & Dias, 2011, cit. in Vieitas, 2015).  

   Para se envelhecer com dignidade é fundamental que haja qualidade de vida, 

e um dos pontos que contribui para esta mesma é a presença de um 

envelhecimento ativo e saudável, não só para exercitar as competências 

cognitivas e motoras, mas também para incluir os idosos na sociedade, e, 

consequentemente, combater a solidão. Assim, de acordo com Casqueira (2016, 

p.11), “cabe à sociedade assumir a defesa dos idosos, com base numa 

solidariedade intergeracional consciente e sem reservas, deixando, assim, a 

terceira idade de ser objecto de olhares pejorativos e passar a ser respeitado, 

pois, ao fazermo-lo, estamos de certa forma a cuidar de nós próprios e de todos 

aqueles que um dia atingirão tal condição”. 

   Hoje em dia, há muitos idosos que vão para os lares, porque as estruturas 

familiares alteraram-se, e devido à vida profissional, os familiares mais próximos 

não têm disponibilidade para cuidar deles, nem prestar o auxílio que é devido.  

   Para muitos idosos, a palavra institucionalização tem como significado a sua 

“última casa”, antes da sua partida, ou “depósito de idosos”. Isto é, pensam que 

o facto de irem viver para o lar que a sua vida vai mudar de forma radical e que 

ficam “proibidos” de fazerem o que mais gostam. Mas, esta ideia tem de ser 

erradicada. E há que fazê-los ver que a sua ida para o lar, é bastante benéfica, 

uma vez que muitos deles estariam em casa sozinhos. O convívio com novas 

pessoas e as novas aprendizagens também contribuem para um melhoramento 

da qualidade de vida.  
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  O objetivo geral do trabalho de investigação é compreender quais os fatores 

psicossociais que influenciam a qualidade de vida dos idosos institucionalizados. 

E os objetivos específicos são os seguintes: identificar os motivos que levaram 

à institucionalização dos idosos; analisar a relação entre o idoso com a família; 

analisar a relação dos idosos com os amigos; compreender qual é a perceção 

que o idoso tem sobre a qualidade de vida; analisar o impacto da pandemia na 

qualidade de vida dos idosos institucionalizados.  

   A questão de partida é “Quais os fatores psicossociais que influenciam a 

qualidade de vida dos idosos institucionalizados?”.  

  O presente trabalho de investigação é composto por três partes: a primeira 

parte diz respeito ao Enquadramento Teórico, a segunda parte corresponde ao 

Estudo Empírico e a terceira parte, e última, é a proposta de um Projeto de 

Intervenção. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 

1. Envelhecimento Ativo e com Saúde 

 
   Segundo Campos (2014, p.10), “a OMS em 2002 introduziu um novo conceito: 

o de Envelhecimento Ativo. Este surge na sequência do envelhecimento 

saudável instituído até então, de forma a ser mais abrangente, estende-se para 

além das áreas da saúde, preocupa-se ainda com os aspetos socioeconómicos, 

psicológicos e ambientais, inserindo-se assim num modelo multidimensional 

onde explica os resultados do envelhecimento”. A mesma define Envelhecimento 

Ativo como um “processo de otimização de oportunidades para a saúde, 

participação e segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o 

envelhecimento”. Assim, o envelhecimento é sinónimo de saúde, participação e 

segurança. 

   O Envelhecimento Ativo tem como objetivo principal proporcionar uma vida 

mais saudável, aliada à qualidade de vida, para todas as pessoas que entrem no 

processo de envelhecimento. 

   O mesmo, mencionado anteriormente, está dependente de fatores, que são 

enunciados por Campos (2014, pp.13-14), sendo eles os seguintes:  

“- Na esfera pessoal (biológica e genética, fatores psicológicos); 

- Na esfera comportamental (estilos de vida saudáveis e participação ativa no 

cuidado da própria saúde);  

- Na esfera económica (rendimentos proteção social, oportunidades de trabalho 

digno);  

- Na esfera do ambiente físico (serviços de transporte público de fácil acesso, 

habitação e vizinhança seguras e adequadas, água limpa, ar puro e segurança 

alimentar);  
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- Na esfera da disponibilidade dos serviços sociais e de saúde (direcionados para 

a promoção da saúde e prevenção da doença de acesso equitativo e de 

qualidade).” 

   Para a OMS, o Envelhecimento Saudável consiste do equilíbrio entre o declínio 

natural das diversas capacidades individuais, físicas e mentais, e da obtenção 

dos objetivos que se pretendem. A satisfação pessoal correlaciona-se com a 

aptidão seletiva dos objetivos adequados à realidade envolvente e à sua 

possibilidade de concretização. É essencial para o idoso conceber uma 

adequação entre o que deseja, e o que devido aos recursos coletivos e 

individuais (acessíveis e disponíveis) é possível alcançar, bem como querer. Só 

assim é possível à pessoa idosa encontrar a satisfação que irá ter uma 

intervenção muito positiva na sua saúde (Campos, 2014). 

   Azevedo (2015, p.28), menciona que a Saúde “se refere ao bem-estar físico, 

mental e social. É importante manter os níveis baixos dos fatores de risco que 

interferem no aparecimento das doenças crónicas e no declínio funcional. Por 

sua vez quando os fatores de proteção são elevados, as pessoas beneficiam de 

uma melhor qualidade de vida, são capazes de cuidar de si, mantendo-se mais 

saudáveis. À medida que vão envelhecendo as pessoas idosas precisam de 

tratamentos médicos constantes e de serviços assistenciais, por vezes 

onerosos”. 

   Já para a OMS (2005, cit. in Azevedo, 2015, p.28), “a segurança que as 

políticas e os programas abordam diz respeito às necessidades e aos direitos 

das pessoas idosas, à segurança social, física e financeira. Ficam assim, 

asseguradas a proteção, a dignidade e o auxílio às pessoas idosas que não se 

podem sustentar e proteger”. 

   O Envelhecimento Ativo e com Saúde pode e dever ser promovido através de 

diversos setores, mencionados por Campos (2014, pp.6-7), são eles, 

nomeadamente:   

“- A saúde; 
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- A educação; 

- A segurança social e o trabalho; 

- Aspetos económicos; 

- A justiça; 

- O planeamento e desenvolvimento rural e urbano;  

- A habitação;  

- Os transportes;  

- O turismo;  

- As novas tecnologias; 

- A cultura e os valores que cada sociedade e indivíduo defende, desta forma, o 

envelhecimento humano pode ser entendido como um processo de mudança 

progressivo da estrutura biológica, psicológica e social dos indivíduos, que se 

inicia antes do nascimento e desenvolve-se ao longo da vida.” 

   Assim sendo, a OMS (2005, cit. in Azevedo, 2015, p.29) defende que “os 

projetos de envelhecimento ativo, os programas e as políticas que promovam a 

saúde mental e relações sociais são tão importantes como as atividades que 

melhoram as condições físicas de saúde. O envelhecimento ativo também 

preconiza que as pessoas idosas participem na sociedade de acordo com as 

suas necessidades, desejos e capacidades. Para além disto, também propicia 

proteção, segurança e cuidados adequados quando necessários”. 

   De acordo com o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, 

elaborado pela Direção-Geral da Saúde no ano de 2004, é bem visível que o 

mesmo assenta em três dimensões: melhor adequação dos cuidados de saúde 

e promoção do envelhecimento ativo e de ambientes seguros e capacitadores 

de autonomia. 

   Para Fonseca (2014, cit. in Paquete, 2015, p.2), “o aumento crescente da 

esperança de vida, especialmente nos últimos patamares de idade, representa 
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uma vantagem para as novas gerações que aí vão acedendo, mas 

simultaneamente o aumento dos riscos de doença, incapacidade e dependência, 

com elevados custos para os próprios, familiares e sociedade em geral. As 

mudanças demográficas e sociais, tais como, as significativas melhorias do 

estado de saúde das populações e o consequente aumento da longevidade 

humana, criaram novas realidades e, frequentemente, muito distintas para 

homens e mulheres. Os problemas emergentes do envelhecimento demográfico 

representam um grande desafio para as sociedades contemporâneas, não tendo 

sido encontradas, ainda, formas satisfatórias e adequadas para enfrentar as 

dificuldades considerando o aumento de situações problemáticas e, de algum 

modo, o adensar das dúvidas existenciais e filosóficas que decorrem do 

crescimento da longevidade humana”. Assim sendo, o importante não é só 

adquirir anos de vida, mas ter longevidade com qualidade de vida e envelhecer 

com saúde. 

   O envelhecimento é um processo normal próprio dos seres vivos, não é um 

problema ou uma questão de doença. Assim, o seu decurso não é inalterável, 

uma vez que muitas das alterações que ocorrem nos indivíduos idosos são 

motivadas por fatores extrínsecos.  

   A adequação de estilos de vida saudáveis ao longo da vida contribui para uma 

vida mais saudável e preserva a saúde e a autonomia dos mais velhos, 

contribuindo para um envelhecimento saudável. A qualidade de vida, o bem-

estar, a manutenção das qualidades físicas, mentais e sociais estão 

relacionados com o desempenho de ocupações significativas, nomeadamente 

com a atividade social, o convívio e o sentir-se integrado na família e na 

comunidade (Faria, 2018). Além disto, a prática de atividades educativas e 

motivacionais auxiliam na promoção da saúde mental, fortalecendo assim as 

capacidades cognitivas dos idosos, o que faz com que haja um envelhecimento 

ativo mais promissor. 

   A velhice é um dos efeitos da longevidade humana e o envelhecimento 

demográfico é um acontecimento social a nível mundial. As pessoas mais novas 
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cada vez mais se preocupam em ter um envelhecimento ativo e saudável. Assim, 

compete-nos preparar hoje, a velhice que se quer ter amanhã. 
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2. Institucionalização do Idoso 

 
    Para Maia (2002:205, cit. in Silva, 2011, p.28), a institucionalização é o 

“processo mediante o qual um conjunto de normas de comportamento, que 

orientam uma atividade social considerada importante, adquire regulamentação 

jurídica formal”1. Assim, é possível afirmar que a institucionalização se traduz na 

criação de normas que definem e atribuem estatutos e papéis no que diz respeito 

a determinados procedimentos. A institucionalização faz com que haja atividades 

em grupo e que a relação entre os idosos seja uniformizada. 

   Os idosos surgem cada vez mais isolados e fragilizados a nível social. E a 

institucionalização para além de uma escolha tem sido a alternativa para quem 

tenta afastar-se da solidão. “Ao longo da vida o idoso desenvolve relações 

interpessoais, mas com o decorrer do envelhecimento estas vão-se deteriorando 

devido às fragilidades decorrentes do envelhecimento por diversos motivos: 

perda de companheiro, filhos, familiares e amigos, assim como o isolamento do 

círculo familiar e da sua própria rede social o que leva ao aumento da 

dependência provocada pelos limites impostos da incapacidade. Estas situações 

de fragilidade levam o idoso com incapacidade funcional a ser internado num lar” 

(Medeiros, 2012, cit. in Castro, 2017, p.27). 

   Há famílias que não têm capacidades para lidar e cuidar das pessoas idosas, 

seja a nível financeiro e/ou emocional. Contudo, pode acontecer que as famílias 

mantenham o contacto regular com as pessoas idosas, lhes telefonem ou as 

visitem. Mas o que se verifica com alguma regularidade é um abandono e 

exclusão do meio familiar, o que potencia fortemente a solidão nas pessoas 

idosas.    

   Quando as famílias não conseguem assegurar as necessidades e cuidados 

que os idosos requerem, a melhor opção passa mesmo pela institucionalização 

da pessoa idosa. Mas, antes que isto aconteça, por norma, as famílias e os 

                                                             
1 Itálico de acordo com a fonte citada  
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idosos, quando estes possuem capacidades também para o fazer, vão visitar 

uma série de instituições para ver quais são as que mais se adequam e/ou as 

que mais lhe agrade, sendo que todas as necessidades básicas têm de ser 

necessariamente asseguradas, sem exceção. Esse lugar tem de transmitir 

atenção, conforto, uma boa comunicação e ser promotor do convívio e de 

socialização entre todos os utentes. Mas, também tem de ajudar na regeneração 

da autoestima, e, consequentemente, no enaltecimento do “eu” bem como 

reduzir a solidão em que o idoso se encontra (caso isso se verifique). É 

importante que o idoso possa levar para a instituição objetos e/ou os utensílios 

com que mais se identifique e só assim permanecerá a ideia de que se sente em 

casa e bem. Um dos fatores importantes na escolha da instituição passa pela 

experiência que os colaboradores detêm para lidar com estas pessoas, se 

possuem ou não formação. Para finalizar, a situação financeira é imprescindível 

e preponderante na tomada de decisão da instituição a escolher. 

   A institucionalização possibilita, de certa forma, ao idoso alcançar a base que 

a família não consegue assegurar. No entanto, não é apenas a impossibilidade 

de a família tomar conta do idoso que leva a que este recorra à 

institucionalização, o facto de o idoso não ter família é outro dos fatores 

determinantes.  

   Apesar de não serem geralmente bem vistas pelos idosos, as instituições 

orientadas para os cuidados formais, revelam serem a melhor forma de prestar 

o melhor acompanhamento ao idoso, pelo facto de passarem a ter prestadores 

de cuidados médicos e auxiliares, sempre disponíveis, “tem uma função social 

indiscutível, por vezes vital, na organização e no funcionamento da sociedade”2 

(Vieira, 2003, p.23, cit. in Silva, 2012, p.9).  

   As IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social) surgiram em 1976 

e até hoje são as instituições que mais facultam serviços para a população idosa, 

protegida pelo Estado. 

                                                             
2 Itálico de acordo com a fonte citada 
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   Os serviços disponibilizados podem ser vários, nomeadamente centros de 

convívio, que fomentam a participação em atividades de convívio, com o foco na 

prevenção do isolamento e na manutenção das relações sociais; os centros de 

dia, que disponibilizam essencialmente serviços associados à alimentação, 

higiene e outros cuidados básicos, durante o dia, dando a possibilidade da 

pessoa idosa ficar na sua própria casa ou com a família, mesmo que esta não 

possa cuidar do idoso durante o dia; o serviço de apoio ao domicílio, que prestam 

cuidados no domicílio associados com necessidades básicas e atividades do 

quotidiano, mas também apoio psicológico e de saúde geral, permitindo que as 

pessoas idosas com dificuldades possam continuar a viver sozinhas ou com a 

família que não tem possibilidade de cuidar delas a tempo inteiro; os centros de 

acolhimento temporário de pessoas idosas são essencialmente 

institucionalizações com caráter temporário pretendendo-se a reabilitação e 

retorno à casa própria ou de familiares e os lares de terceira idade, com uma 

vertente mais permanente, prestando uma variedade de serviços, podendo ser 

definidos como: “estabelecimento em que sejam desenvolvidas actividades de 

apoio social a pessoas idosas através do alojamento colectivo, de utilização 

temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, 

higiene e conforto, fomentando o convívio e propiciando a animação social e a 

ocupação dos tempos livres dos utentes”3 (Carvalho, 2006, cit. in Silva, 2012, 

pp.11-12) (despacho normativo nº 12/98 de 25 de Fevereiro).  

   A institucionalização, apesar de ser normalmente rejeitada e temida pela 

maioria dos idosos, promove uma maior segurança nos mesmos e favorece um 

envelhecimento mais bem-sucedido e ativo. Geralmente, em grande parte das 

situações, a institucionalização é resultado de perdas na autonomia, causadas 

por patologias físicas ou por perder o cônjuge, assim como por condições 

habitacionais degradadas, de isolamento e grandes falhas ao nível do apoio 

social.   

                                                             
3 Itálico de acordo com a fonte citada 
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   Muitos dos idosos encaram a institucionalização como uma forma de 

abandono familiar ou porque se sentem desvalorizados perante a sociedade. 

Estes pensamentos, que por vezes não estão corretos por parte deles, em 

muitas situações os idosos são institucionalizados porque as famílias não têm 

condições e nem meios para os poderem ter em casa, e, também, porque a vida 

laboral assim não o permite. Mas, todos estes acontecimentos podem repercutir 

negativamente na pessoa idosa. No momento em que acontece a 

institucionalização, o idoso tem de se adaptar a um conjunto de rotinas e de 

horários reservados para as mesmas e perde um pouco da sua privacidade ao 

ter de partilhar o quarto com alguém que não lhe é conhecido. Nem todos os 

idosos possuem de uma capacidade de adaptação. Contudo, as IPSS podem e 

devem fazer com que o idoso se sinta em casa, e que seja tratado da melhor 

forma possível, para que esta adaptação seja bem concebida (Nunes et al., 

2020). 

   Após a institucionalização, e em alguns casos, a pessoa idosa passa a ser uma 

pessoa mais introvertida e apresenta mais dificuldades no que toca às suas 

competências a níveis sociais. Tudo isto deve-se ao facto de algumas IPSS não 

apresentarem, ou usarem incorretamente, um plano de atividades de grupo, que 

lhes possibilita a integração no grupo socialmente. 

   É urgente e fundamental que as IPSS se reinventem, e não sejam vistas como 

“depósitos” de idosos, que não têm família ou porque as mesmas não têm a 

possibilidade de tomarem conta deles. Esta ideia é surreal e tem de ser 

retificada, o quanto antes. E só assim as mentalidades podem ser modificadas. 

É importante que as IPSS se tornem num lugar que inspirem confiança e que 

sejam detentoras de carinho e empatia pelo outro, tornando assim um ambiente 

mais acolhedor, familiar e seguro para os que por lá habitam. E, só assim é 

possível uma reintegração dos idosos na sociedade. 

   Em suma, a institucionalização é promotora de um convívio social entre as 

pessoas idosas, o que permite que seja minimizado o sentimento de solidão, que 

muito é característico destas pessoas. 
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3. Qualidade de Vida 

 
   É característico do ser humano a procura continuamente pela melhoria da 

qualidade de vida. Envelhecer com toda a dignidade a que temos direito e com 

mais e melhor qualidade de vida é imprescindível. Mas, para que tudo isto 

aconteça é indispensável que o idoso reúna determinados níveis de qualidade 

de vida, incluindo padrões de saúde física e mental, longevidade, satisfação com 

a vida e capacitação a níveis cognitivos e sociais. 

 
   De acordo com Fernandes (1996, cit. in Mesquita, 2013, p.49), “a qualidade de 

vida em Gerontologia está relacionada com a maneira como o indivíduo 

experiencia o seu próprio envelhecimento e vivencia todas as fases da sua 

velhice, seja a mesma saudável ou não”. 

 
   Entende-se por qualidade de vida a relação entre o bem-estar e a autoestima. 

Para que haja uma boa qualidade de vida é imprescindível a participação social, 

o estilo de vida que a pessoa detém, a capacidade funcional, o relacionamento 

familiar, os estados emocional e de saúde e os valores éticos e culturais (Nunes 

et al., 2020). 

 
   Com base no envelhecimento da população, o enorme desafio que se coloca 

aos profissionais de saúde é o de conseguir uma supervivência maior, com uma 

qualidade de vida progressivamente melhor. O conceito de qualidade de vida 

tem evoluído. Inicialmente, “possuía uma base materialista, em que era dada 

prioridade aos aspetos objetivos da vida, sendo que atualmente, os aspetos 

subjetivos são considerados essenciais” (Llobet et al., 2011, cit. in Castro, 2017, 

p.29). 

   Para Paúl e Ribeiro (2012, cit. in Castro, 2017, p.30), “o envelhecimento 

populacional requer medidas, iniciativas e intervenções, no sentido de melhorar 

a qualidade de vida dos idosos e assegurar a sua integração progressiva e 

equilibrada na sociedade. Com efeito, os idosos de hoje vivem mais tempo, mas 

é premente que vivam com qualidade, integrados na sociedade e na família, com 



 
  

23 
 

 

 

garantias de meios de subsistência e apoios necessários. Ou seja, para criar 

medidas de intervenção é necessário que os idosos deem vida aos anos e não 

apenas anos à vida”. 

   Envelhecer com qualidade de vida, faz com que este procedimento seja vivido 

de forma dinâmica, o que os Gerontólogos designam por ‘Envelhecimento Ativo’, 

ou seja, o processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança para melhorar a qualidade de vida à medida que se envelhece.  

   A OMS definiu qualidade de vida como “perceção individual da sua posição na 

vida, no contexto da cultura e sistema de valores, nos quais se vive e em relação 

com os objetivos, expectativas, padrões e preocupações de cada indivíduo. É 

um amplo conceito de classificação afetado de um modo complexo pela saúde 

física do indivíduo, relações sociais, nível de independência e suas relações com 

características salientes do seu meio ambiente” (OMS, 2002, p.13, cit. in Castro, 

2017, p.30). Posto isto, é fundamental acrescentar que existem fatores que 

contribuem, de forma crucial, para a melhoria da qualidade de vida. São eles os 

seguintes: o apoio da família (é imprescindível para todo e qualquer idoso uma 

família que esteja sempre presente, nos bons e nos maus momentos), a prática 

da atividade física (com vista à promoção de um envelhecimento ativo), a 

ocupação dos tempos livres (para manter, reforçar e exercitar as capacidades 

cognitivas e motoras) e, por último, a interação social (para que o idoso se 

mantenha integrado na sociedade). 

   A qualidade de vida dos idosos institucionalizados, para além do acolhimento 

na instituição, depende também do convívio de pessoas próximas, através de 

amigos ou familiares, de forma a afastar-se do estado de solidão ou isolamento 

que muitos vivem devido ao afastamento destas pessoas. As ligações afetivas 

próximas são muito importantes para o idoso.  

   A qualidade de vida na velhice, para Neri (2000, cit. in Castro, 2017, p.31), “é 

uma avaliação multidimensional referenciada a critérios socio normativos e 

interpessoais, a respeito das relações atuais, passadas e prospectivas entre o 

indivíduo maduro ou idoso e o seu ambiente. Ou seja, a qualidade de vida na 
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velhice depende de vários elementos que estão em constante interação ao longo 

da vida do indivíduo”. 

   Em 1983, Latow construiu um modelo de qualidade de vida, na velhice, em que 

os aspetos e as influências intrínsecas ao fenómeno são caracterizados em 

quatro dimensões, todas elas correlacionadas. A primeira diz respeito aos 

contextos físico e ecológico, às condições ambientais e ao que foi edificado pelo 

Homem ao qual intervém nas competências emocional, adaptativa, 

comportamental e cognitiva, mais concretamente, é o ambiente que presenteia 

as condições apropriadas à vida das pessoas. A segunda remete para o 

desempenho e experiências dos indivíduos, frente às diferentes situações da sua 

vida, e para a competência comportamental. A terceira, qualidade de vida 

percebida, retrata a avaliação da própria vida, mediante as expetativas pessoais 

e sociais e os valores. A quarta, e última, dimensão, bem-estar subjetivo, ou seja, 

é a satisfação da própria vida, a satisfação global e a satisfação específica em 

relação a determinados aspetos da vida (Campos, 2014). 

   Com o aumento da esperança média de vida, torna-se fundamental perceber 

que qualidade de vida tem a população idosa, nos dias de hoje. Com base nisto, 

compreende-se que esta passa também pelo apoio social. Este é percebido 

como um sistema e/ou assistência entre o indivíduo e as suas relações sociais 

com o intuito de promover o bem-estar da pessoa idosa. Este apoio pode emergir 

de diversas fontes, como é o caso de uma rede de suporte formal ou informal 

(Carmo, 2017). As relações pessoais e o apoio social definem o âmbito social da 

qualidade de vida, sendo ainda analisados fatores como as condições 

ambientais, de trabalho, económicas, recursos financeiros, segurança, 

acessibilidades a transportes, serviços de saúde e lazer (Carneiro e Eusébio, 

2011, cit. in Ferrão, 2012).  

   Para Martins (2017, p.50), “as práticas de um envelhecimento ativo 

proporcionam um aumento da qualidade de vida na medida em que podem 

prevenir declínios prematuros, proporcionando papéis significativos aos idosos, 
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visando uma integração no seu contexto social e desenvolver e potenciar o 

desenvolvimento pessoal dos idosos”. 
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4. As Relações Familiares do Idoso Institucionalizado 

 
   De acordo com Nina e Paiva (2001, cit. in Casqueira, 2016, p.23), “a família 

representa o pilar de equilíbrio emocional face às contingências do declínio bio 

psíquico, representando uma unidade social de extrema importância no apoio e 

resolução de problemas biopsicossociais, individuais e coletivos, podendo 

também ser da mesma forma a procedência de doenças e conflitos”. 

   Nos dias que decorrem, os idosos são institucionalizados por vários motivos. 

Talvez, o principal motivo da institucionalização passe pelo facto de as famílias 

terem as suas próprias vidas e, por conseguinte, não terem tempo para cuidar 

dos mesmos. Obrigando-as assim a terem de recorrer à institucionalização. 

Contudo, uma das vantagens da institucionalização, para a família, é o de haver 

mais envolvimento e cognição entre o idoso e a sua família, pois todas as 

questões relacionadas com o conflito dissipam-se e/ou podem ser resolvidas de 

uma outra maneira. 

   Muitas vezes, os idosos que são institucionalizados não conseguem viver o 

resto dos seus dias com a qualidade de vida que merecem ter. Esta situação 

deve-se essencialmente a dois fatores, mencionados por Casqueira (2016, 

p.52): “O primeiro fator é de se começar a fazer sentir em pleno os efeitos da 

institucionalização massiva de idosos, isto é, tal como aconteceu noutros setores 

da sociedade portuguesa, na educação e na saúde, por exemplo, há muitos 

idosos que já estão ou precisam de ser institucionalizados. O segundo fator, 

menos visível, consiste na matriz socializadora da geração dos idosos atuais que 

viveram e experienciaram processos de socialização e de construção identitária 

mais seguros, previsíveis e estáveis e menos diversificados do que os das 

gerações mais novas, por exemplo dos seus filhos”. Casqueira (2016, p.52), 

acrescenta que na sociedade atual “os processos de socialização vão no sentido 

de maior independência e reciprocidade das relações intergeracionais familiares, 

logo os filhos e os pais estão “preparados” para viverem as suas vidas com maior 

independência. Cabe às gerações mais novas, aos filhos dos idosos 
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institucionalizados, fazerem um esforço, retribuindo assim aos seus pais o 

esforço que eles fizeram no sentido de compreenderem as suas necessidades 

de maior independência”. 

   Por outro lado, para Fernandes (2001, cit. in Silva, 2011, p.14), a família é o 

“lugar principal das partilhas intergeracionais. É o lugar da troca e da entreajuda, 

onde as gerações se encontram de forma intensa. Estas relações 

intergeracionais desenvolvem-se em estruturas familiares contemporâneas que 

diferem das tradicionais dado o incremento do número de famílias trigeracionais, 

com aumento e reforço do topo (o que leva a que haja mais avós do que netos), 

a redução da coabitação dos pais idosos com os seus filhos adultos e o aumento 

dos idosos a viverem sós. Os modelos de ajuda que se estabelecem entre os 

membros da família, quer derivem da geração intermédia para os seus pais 

idosos, ou ao contrário, dos pais mais velhos para os filhos, têm usualmente 

origem no reconhecimento de uma necessidade. As famílias modernas 

organizam-se em torno de laços de parentesco, criando redes de relações 

através das quais circulam ajudas, bens e afetos”. 

   Para que a relação entre o idoso e a família não se perca com a 

institucionalização, é fundamental que se mantenha o contacto entre os 

mesmos, através de visitas, telefonemas ou até mesmo por intermédio de 

videochamadas. Mas, é importante perceber se estas diligências são feitas com 

afeto, preocupação, responsabilização e interesse. É normal que, por vezes, 

estas visitas não aconteçam com muita regularidade, em alguns casos, pois a 

frequência de visitas é determinada pela disponibilidade de tempo e pela 

distância geográfica da família. Para Carrajo (1999, cit. in Casqueira, 2016, p.53), 

“as visitas dos familiares ou os convites para os idosos passarem alguns dias em 

casa da família, entre outros benefícios, aumenta a autoestima dos idosos junto 

dos seus companheiros de instituição. A autoestima dos que são visitados 

aumenta, em contrapartida a autoestima dos que não são visitados por familiares 

diminui”. Assim, este trabalho árduo de conexão entre ambos só é possível se a 

família fizer de tudo o que possa estar ao seu alcance para não quebrar os laços 
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de afetividade e ao mesmo tempo está a facilitar no processo de 

institucionalização e de aceitação da pessoa idosa à sua “nova” vida.    

   Apoiar os familiares na relação que estabelecem com os idosos, é uma forma 

de contribuir para a resolução dos seus problemas e melhorar a qualidade de 

vida do idoso e da respetiva família. “Há pesquisas que têm demonstrado que 

as famílias que institucionalizam os seus velhos, visitam-nos em média três 

vezes por semana. Contudo, com o tempo, as visitas vão diminuindo chegando 

a ser apenas uma ou duas vezes por ano e, por incrível que pareça, há casos 

em que os familiares chegam a dar endereços e números de telefone errados 

para não serem incomodados por causa dos idosos. Este sentimento de 

abandono aumenta as depressões, entre outros problemas de saúde” 

(Zimerman, 2007, cit. in Carneiro, 2012, p.18).  

   Para que o idoso se sinta bem com a institucionalização, tem de estar bem 

psicologicamente e aceitar que vai “morar” com uma “nova” família. E ainda, os 

meios social e físico devem ser adequados à pessoa idosa e estarem ótimos 

para o processo de adaptação. O que por vezes, nada disto acontece. 

  Com o processo de envelhecimento, as funções sociais dos idosos, por vezes, 

tornam-se restringidas, quer pelas próprias limitações físicas, quer 

especialmente por pressões da própria sociedade. O esvaziamento de papéis 

sociais, a progressiva perda de poder de argumentação, a gradativa perda de 

autonomia e as alterações ao nível da comunicação, aceleram o processo de 

envelhecimento, levando os idosos à diminuição dos contactos sociais (Dias e 

Schwartz, 2005). 

   Um dos métodos para promover o envelhecimento passa pelo 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a promoção da proximidade 

com a família, de modo a preservar os laços afetivos e as competências gerais 

do idoso. “A história de vida da família do idoso constitui um fator relevante na 

sua relação futura. A existência de conflitos potencia a perceção de 

repercussões negativas. Assim, a interação dos familiares com um idoso, é uma 

relação interpessoal fruto de um passado mediado pelo cuidar e pelos 
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sentimentos que fluem entre ambos” (Sequeira, 2007, cit. in Carneiro, 2012, 

p.18). 

   Segundo Martins (2005:131, cit. in Silva, 2011, pp.14-15), existem seis tipos 

de funções do apoio social/familiar, a ter em consideração:  

 “Apoio afetivo4 – associado ao facto das pessoas se sentirem apreciadas 

e aceites pelos outros apesar dos seus defeitos, erros ou limitações, o 

que permite melhorar a autoestima; 

 Apoio emocional5 – equivale aos sentimentos de apoio e segurança que 

a pessoa pode alcançar e que a auxilia a superar os problemas;  

 Apoio percetivo6 – permite à pessoa reavaliar o seu problema, dar-lhe 

outro sentido e definir objetivos mais razoáveis;  

 Apoio informativo7 – inclui o conjunto de informações e conselhos que 

ajudam a pessoa a entender melhor situações complicadas e a auxiliem 

na tomada de decisões; 

 Apoio instrumental8 – ajuda a pessoa a resolver problemas através da 

prestação de bens e serviços;  

 Apoio de convívio social/familiar9 – alcançado através do convívio com 

outras pessoas em atividades de lazer ou culturais, ajudando a atenuar 

as tensões e a fazer com que a pessoa não se sinta isolada de 

determinada rede social/familiar”.  

  O apoio social/familiar é importante para o bem-estar e para o estado 

psicológico da pessoa idosa, quer em contexto de institucionalização, quer na 

sua própria habitação e/ou no seio familiar. 

 

                                                             
4 Negrito de acordo com a fonte citada  
5 Negrito de acordo com a fonte citada  
6 Negrito de acordo com a fonte citada 
7 Negrito de acordo com a fonte citada 
8 Negrito de acordo com a fonte citada 
9 Negrito de acordo com a fonte citada 
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5. O Impacto da COVID-19 nos Idosos Institucionalizados 

 
   A COVID-19 é uma doença respiratória, que surgiu no ano transato e tornou-

se inimiga do Homem, atingindo todos os territórios a nível mundial, o que deu 

origem a uma pandemia. Todos nós sentimos os efeitos da mesma, mas há 

quem sinta e viva de forma mais intensa esta pandemia – os idosos que se 

encontram institucionalizados e as suas respetivas famílias. O Coronavírus afeta 

sobretudo os idosos, devido ao potencial de risco dessa população, com 

direcionamento de ações e estratégias de distanciamento social especificamente 

para esse grupo (Silveira et al., 2020). 

   Os idosos por serem pessoas com maior vulnerabilidade e pertencerem ao 

grupo de risco, carecem de uma atenção especializada, perante este vírus que 

nos assola. Segundo Carvalhal (2020, p.1), Portugal possui “um Índice de 

Envelhecimento elevado, que rondava os 154,4, em 2017 e que já ultrapassou o 

número de jovens, obriga a que se por um lado, estes idosos têm de ser 

cuidadosamente protegidos, por outro, serão o grupo cujo distanciamento social 

poderá ter maior impacto na sua saúde física, mental e cognitiva”. 

   Muito se perdeu. O toque, a afetividade e o carinho deixaram de poder ser 

expressos fisicamente. Nunca, em tempo algum, um simples vidro foi um meio 

de comunicação e o “abraço” mais chegado e aconchegante. É muito triste a 

realidade que se vive nos lares hoje em dia. E o quão será difícil explicar ao idoso 

todos estes acontecimentos recentes e todos os novos procedimentos que há a 

adotar!? Há que saber dizê-los com humanidade, com verdade, com calma e 

amor. 

   Para minimizar as repercussões catastróficas, as visitas aos lares foram 

imediatamente suspensas. Por precaução e como meio de defesa, os idosos que 

se encontram institucionalizados e as suas famílias foram “obrigados” a terem 

de partilhar as suas emoções e afetividade através de uma videochamada. E, 

segundo Nunes et al. (2020, p.22), “foi necessária uma maior atenção às boas 
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práticas na segurança alimentar; vigilância à saúde mental dos profissionais e 

dos idosos residentes, bem como a vigilância de casos suspeitos da COVID-19”. 

   Para Carvalhal (2020, pp.1-2), “a realidade das condições de vida em muitos 

lares de idosos no nosso país, carenciados, muitas vezes, não só de condições 

ambientais, como também de condições materiais e de recursos humanos que 

põe em causa a qualidade dos cuidados prestados e a qualidade de vida do dia-

a-dia destas instituições e cujas consequências, numa situação de pandemia 

como a que estamos a viver, resulta na realidade que todos os dias tem sido 

abertura dos noticiários”. 

   Perante toda esta pandemia que todos nós estamos a passar, é importante 

que as IPSS se reinventem e encontrem estratégias para manter o diálogo e a 

interação dos idosos com a sua família, para que os mesmos não fiquem com a 

ideia de que foram abandonados e/ou desprezados. Pois, por mais que seja 

explicado o motivo pelo qual não pode haver visitas, nem todos os idosos 

apresentam o mesmo nível de compreensão e a mesma pode estar associada 

às diferentes patologias que cada um ostenta. Assim, é primordial que as 

instituições, promovam o diálogo através de telefonemas e/ou videochamadas 

(como já foi mencionado anteriormente), de forma a reduzir a solidão, a 

ansiedade, a depressão, as desesperanças, a angústia e os medos que podem 

ser vividos, e que podem surgir, durante o período pandémico. É igualmente 

importante o uso de registos fotográficos, nos momentos em que os idosos estão 

a desenvolver as atividades socio-lúdicas, em jeito de ilustrar o seu bem-estar, 

para que os familiares possam ficar tranquilizados. Uma vez que, esta “nova” 

fase das nossas vidas também é extremamente difícil para os familiares que têm 

os pais, os irmãos, os avós, e demais graus de parentesco, institucionalizados. 

  Segundo a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) 

(2021, p.7), notou-se um “agravamento de doença mental ou cognitiva 

preexistente, a regressão da capacidade locomotora e o agravamento geral do 

estado de saúde”. Mais se acrescenta, que a nível económico os idosos também 

foram afetados, “quer diretamente, quer por via do desgaste da situação 
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económica das suas famílias, sendo estas resultantes da passagem para 

situação de desemprego, aumento da instabilidade profissional, diminuição de 

rendimentos, lay-off e/ou por aumento de despesas decorrentes da pandemia”.  

  À medida que foi evoluindo a pandemia, com ela modificaram-se as 

necessidades dos idosos institucionalizados. E, em algumas situações, até 

houve agravamentos das mesmas. Assim, segundo o gráfico abaixo 

representado é possível ter a perceção das razões assinaladas pelas IPSS para 

casos “muito” ou “bastante” afetados pela pandemia COVID-19.  

 

 
Gráfico 1 - Razões assinaladas pelas IPSS para casos “muito” ou “bastante” afetados pela 
pandemia COVID-19 
 

Fonte: CNIS (2021, p. 28) 

 

  Segundo o gráfico 11, verifica-se que surgiram mais situações de isolamento 

social, um maior desencadeamento de problemas a nível do foro mental, uma 

afetação e redução das respostas sociais, bem como uma perda do acesso às 

mesmas. 
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   Para a CNIS (2021, p.39), as IPSS têm vindo a desempenhar um papel 

fundamental “no apoio e proteção dos seus utentes, desde logo, na identificação 

dos problemas que estes vivenciam e das suas necessidades face à pandemia. 
A proximidade10 que têm com os territórios onde se inserem, com os utentes, 

com as suas famílias e com a comunidade envolvente, permitiu-lhes um 
conhecimento da realidade a partir “de dentro”11, intervindo desde a primeira 

hora em vários domínios, tais como a segurança alimentar, os cuidados de saúde 

quotidianos, o isolamento e os desafios associados à (i)literacia digital”. 

   Após, sensivelmente um ano, desde que surgiram os primeiros casos de 

COVID-19 em Portugal, a esperança de dias melhores renova-se. Atualmente, 

já existe uma vacina, que nos protege (parcialmente), e que nos faz acreditar 

que este vírus um dia vai findar. Já existem muitos utentes e colaboradores dos 

lares que já estão vacinados, inclusive com a segunda dose da vacina. Mas, isto 

não significa que deixemos de ter todos os cuidados que tivemos até aqui. Os 

lares continuam a ser uma das grandes preocupações e continuam a requerer 

cuidados redobrados. 

  Depois de vários meses de medo, tristeza, privações, perdas de sociabilização, 

solidão, ansiedade e situações de isolamento, nos dias que decorrem, a 

vacinação da população idosa está quase concluída. Já é notável a não 

existência de surtos em lares e um levantamento das restrições impostas, nos 

períodos anteriores. Isto significa que a vacina está a ter um impacto bastante 

positivo no combate à COVID-19, mas o que não se traduz no fim da pandemia. 

 

 

 

 

 

                                                             
10Negrito de acordo com a fonte citada 
11Negrito de acordo com a fonte citada 
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Parte II - Estudo Empírico 

6. Metodologia 

 
   A abordagem metodológica adotada é de natureza qualiquantitativa. Esta 

fundamenta-se em amostras circunscritas de sujeitos, normalmente 

selecionadas de um modo não probabilístico. 

  O desenho de investigação desenvolvido está em grande parte fundamentado 

nos procedimentos metodológicos apresentados por C. Robertis (2011). 

  De acordo com esta autora, “o método em trabalho social é, com efeito, o 

princípio organizador, a forma de proceder do trabalhador social desde o seu 

primeiro encontro com a pessoa até ao final da sua ação junto dela. Podemos 

facilmente dividir o método em diversas fases, em objetivos de estudo e de 

aprofundamento, mas a abordagem do trabalho social que aqui propomos tenta 

voltar a unir cada ato profissional de natureza diferente e cada etapa do método, 

a fim de dar à ação do trabalhador social a sua coerência e a sua continuidade”. 

Desta forma, entende-se por método a “maneira de fazer (dizer ou ensinar) uma 

coisa seguindo certos princípios e com uma certa ordem”. Segundo Grawitz, 

referido por Robertis “trata-se de um conjunto concertado de operações e de 

implementações para atingir um ou vários objetivos” (Robertis, 2011, p.64). 

 
   De acordo com Robertis (2011), para que a intervenção seja concluída com 

sucesso, é necessário que contenha as seguintes fases:  

 
1ª- Determinação do Problema Social ou do Pedido;  

2ª- Análise da Situação;  

3ª- Avaliação Operacional ou Diagnóstico Social;  

4ª- Elaboração do Projeto de Intervenção;  

5ª- Implementação do Projeto de Intervenção;  

6ª- Avaliação dos Resultados;  

7ª- Fim da Intervenção. 
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6.1. Formulação do objeto de estudo e objetivos de 
investigação 
 

   De acordo com Quivy e Champenhoudt (2003, p.89), a “problemática é a 

abordagem ou a perspetiva teórica que decidimos adoptar para tratarmos o 

problema (…). É uma maneira de interrogar os fenómenos estudados. Constitui 

uma etapa-charneira da investigação, entre a ruptura e a construção”.  

   Segundo Quivy e Champenhoudt (2003, p.100), “a problemática constitui 

efectivamente o princípio de orientação teórica da investigação, cujas linhas de 

força define. Dá à investigação a sua coerência e potencial de descoberta. 

Permite estruturar as análises sem as encerrar num ponto de vista rígido”. 

   Assim sendo, a problemática está relacionada com a qualidade de vida dos 

idosos. 

   De acordo com a problemática do presente estudo, tem-se como objetivos de 

investigação os gerais e os específicos, e como questões a questão de partida. 

Questão de partida:  

   Quais são os fatores psicossociais que influenciam a qualidade de vida dos 

idosos institucionalizados? 

Objetivo geral: 

- Compreender quais são os fatores psicossociais que influenciam a qualidade 

de vida dos idosos institucionalizados. 

Objetivos específicos: 

- Identificar os motivos que levaram à institucionalização dos idosos; 

- Analisar a relação entre o idoso e a família; 

- Analisar a relação entre o idoso e os amigos; 

- Compreender qual é a perceção que o idoso tem sobre a qualidade de vida; 
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- Analisar o impacto da pandemia na qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados. 

 

6.2. Caracterização da população e amostra 

 
   A amostra representa o estudo que vamos abordar, e, neste caso, estamos 

perante uma amostra não probabilística por conveniência, ou seja, não há uma 

generalização em extensão e pretende-se selecionar uma amostra da população 

que seja acessível, para colaborar no estudo.  

   A presente investigação decorrerá no Centro Social São Jorge e Senhora das 

Pazes, de Vila Verde de Ficalho, na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

A resposta social apresenta uma população de 35 utentes, nomeadamente 29 

utentes do sexo feminino e 6 do sexo masculino, e com uma faixa etária que 

oscila entre os 61 e os 100 anos. Sendo que para o estudo a amostra é composta 

por 10 utentes. Dos 10 utentes, 9 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 70 e 92 anos. 

   É de referir que a presente investigação garantirá a confidencialidade dos 

dados recolhidos, não identificando os utentes que participarem no estudo. 

 

6.3. Instrumentos 

 
   Perante a problemática em estudo, e tendo em conta o público-alvo, a forma 

mais pertinente para se realizar a avaliação será através da entrevista 

semiestruturada e do Indicador de Avaliação da Qualidade de Vida em Adultos 

Idosos, da Organização Mundial de Saúde, o WHOQOL-Old. 
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   Para Sousa e Baptista (2011, p.79), a entrevista é “um método de recolha de 

informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, com 

várias pessoas cuidadosamente seleccionadas”.   

   Segundo Vilar et al. (2015, p.4), “o WHOQOL-OLD é um inventário de 

avaliação da Qualidade de Vida (QdV) a ser utilizado especificamente com 

adultos idosos. É conceptualizado como instrumento complementar, e não como 

substituto, das medidas genéricas de QdV (WHOQOL-100, WHOQOL-Bref e/ou 

EUROHIS-QOL-8)”. 

   De acordo com Vilar et al. (2013, cit. in Rodrigues, 2019, p.18), o WHOQOL-

OLD é composto por “24 itens, agrupados em seis facetas (funcionamento 

sensorial; autonomia; atividades passadas, presentes e futuras; participação 

social; morte e morrer; intimidade). A adaptação e respetiva validação para a 

população portuguesa, da escala WHOQOL-OLD, integrou uma nova faceta, 

denominada de Família/Vida familiar, avaliando a satisfação com o apoio e as 

relações familiares e a preocupação com a saúde e bem-estar de familiares. Dos 

8 itens iniciais introduzidos nesta faceta, foram considerados quatro, resultando 

num total de 28 itens para a versão portuguesa”. 

 

6.4. Procedimento 

 
   A fase do procedimento, do presente estudo, remete-nos para a forma de como 

a instituição foi contactada para participar no estudo. Primeiramente, foi 

contactado um dos membros da Direção, telefonicamente, e em conjunto com a 

Diretora Técnica da instituição, foi dado o consentimento de ambas as partes 

para participar na investigação. 

   Devido à situação pandémica por que estávamos a passar, não foi possível 

deslocarmo-nos à instituição para entrevistar os utentes e aplicar os inquéritos 

por questionário. Assim, os instrumentos de recolha de dados seguiram por e-

mail e a Diretora Técnica disponibilizou-se para aplicar os mesmos.  
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   A aplicação das entrevistas e dos inquéritos aos idosos decorreu desde dia 8 

de Março a 12 de Março de 2021. 

 

6.5. Tratamento dos dados 

 
   Após a recolha de dados é fundamental proceder à análise e tratamento dos 

mesmos. É nesta fase que se organizam as informações apreendidas de forma 

a tirar as devidas conclusões e tomar decisões (Miles e Huberman, 1994, cit. in. 

Sousa e Baptista, 2011). 

   Posto isto, proceder-se-á a uma análise detalhada das entrevistas 

semiestruturadas e, posteriormente, sucede-se a análise do WHOQOL-Old, com 

base numa estatística simples, utilizando dados de natureza qualiquantitativo, 

através de gráficos e tabelas. 

 

6.6. Apresentação, análise e discussão dos resultados 
6.6.1.  Entrevista semiestruturada realizada aos 

idosos 

 
   As entrevistas foram aplicadas a 10 dos 35 utentes institucionalizados no 

Centro Social São Jorge e Senhora das Pazes. Depois das entrevistas aplicadas 

processa-se a análise das mesmas. 

   O guião de entrevista é composto por 21 questões e subdividido em 5 

dimensões. 

   Primeiramente, é feita uma breve “Caracterização pessoal do entrevistado”, 

que engloba os seguintes parâmetros e respostas aos mesmos: 

Pergunta 1 – “Sexo”: Foram entrevistados 9 utentes do sexo feminino e 1 utente 

do sexo masculino; 
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Pergunta 2 – “Idade”: Os utentes que participaram na entrevista têm idades 

compreendidas entre os 70 e os 92 anos, mais concretamente 70, 78, 81, 86, 

86, 86, 87, 88, 88 e 92 anos;  

Pergunta 3 – “Estado civil”: 1 utente é solteira, 4 utentes são casados e 5 utentes 

são viúvas; 

Pergunta 4 – “Escolaridade”: 1 utente tem a 1ª classe, 1 utente tem a 2ª classe, 

4 utentes têm a 4ª classe, 1 utente tem a 2ª classe, 1 utente tem o 2º ano de 

liceu e 3 utentes não possuem qualquer tipo de escolaridade. 

   De seguida, segue-se a dimensão “Ingresso na ERPI”, da qual fazem parte as 

seguintes questões e respostas:  

Pergunta 5 - “Qual o motivo que o(a) levou a vir para o lar?”, a grande maioria 

dos idosos foi para a instituição para “não dar trabalho” aos filhos ou por motivos 

de saúde, mas também porque a família está ausente ou simplesmente porque 

os filhos não querem cuidar deles; 

Pergunta 6 - “Está contente por aqui estar?”, todos os idosos sem exceção estão 

contentes e felizes por estarem no Centro Social São Jorge e Senhora das 

Pazes. É extremamente importante que os idosos se sintam bem na ERPI onde 

estão, pois é sinal de que são bem tratados e, consequentemente, é um fator 

potencial para desencadear uma boa qualidade de vida. 

   No que diz respeito à dimensão “Relações com a comunidade”, foram feitas as 

seguintes perguntas e obtiveram-se as respostas abaixo mencionadas: 

Pergunta 7 – “Considera que tem uma boa relação com os seus familiares e 

amigos?”, indiscutivelmente todos os utentes responderam que sim; 

Pergunta 8 – “Mantém relações com os seus familiares e amigos? Se sim, de 

que forma?”, 9 dos 10 entrevistados responderam que sim. E essa relação é feita 

telefonicamente ou através de visitas por parte dos familiares e amigos à 
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instituição. Há exceção de uma utente que refere que tem pouca relação com os 

seus familiares e amigos; 

Pergunta 9 – “Acha que a sua relação com os outros utentes e colaboradores é 

boa?”, sem exceções, todos os idosos responderam de forma positiva; 

Pergunta 10 – “Quais foram as pessoas de quem sentiu mais falta, com a sua 

ida para a instituição?”, grande parte dos idosos responderam que as pessoas 

de quem sentiram mais falta foram os filhos e os netos. No entanto, também 

surgiram mais respostas, tais como: do marido e da casa, e de ninguém.  

   Posteriormente, segue-se a dimensão “Efeitos da pandemia nos idosos 

institucionalizados” que é composta pelo seguinte leque de perguntas e 

respostas: 

Pergunta 11 – “Acha que a pandemia afetou a sua qualidade de vida?”, houve 8 

utentes que responderam que sim e, curiosamente, 2 utentes responderam que 

não; 

Pergunta 12 – “Recebem visitas, desde que a pandemia começou?”, todos os 

idosos que participaram no estudo afirmaram que recebem visitas desde o início 

da pandemia. O que é um ponto bastante positivo, desde que sejam tomadas as 

devidas precauções, para que os mesmos não pensem que foram abandonados 

pelas suas famílias e não se sintam sós; 

Pergunta 13 – “O que mais o(a) incomoda durante a pandemia?”, para esta 

pergunta há uma significativa divergência de respostas. Há utentes que dizem 

que é o facto de não poderem sair da instituição, há outros que afirmam que o 

que mais os incomoda é a falta que sentem da companhia dos filhos e dos netos 

e a distância que estão dos mesmos, e o medo que sentem de ficarem doentes 

ou sem os filhos. Houve um utente que disse que a falta de liberdade é o que 

mais o incomoda e um outro utente respondeu que nada o incomoda durante o 

período pandémico; 
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Pergunta 14 – “No decorrer da pandemia, do que é que sente mais falta?”, 

maioritariamente os idosos sentem mais falta da presença da família e da 

liberdade que tinham. Destaca-se um idoso que respondeu que não sente a falta 

de nada; 

Pergunta 15 - “Já foi vacinado(a)?”, todos os entrevistados já foram vacinados, 

salvo um idoso é que não foi (provavelmente por decisão própria); 

Pergunta 16 – “Como é que se sente depois de ter sido vacinado(a)?”, em geral 

os idosos não sentem nada, não tiveram efeitos, estão bem e sentem-se 

esperançosos.  

   Relativamente à última dimensão, “Expectativas em relação ao futuro”, 

sucedem-se as próximas interrogações e respostas: 

Pergunta 17 – “O que pensa fazer logo assim que possa sair da instituição?”, os 

utentes desejam ir às suas casas, verem a família e anseiam beber um café fora 

da instituição. Há um utente que acha que já não vai sair da instituição; 

Pergunta 18 – “Qual(ais) a(s) pessoa(s) que deseja ver?”, os idosos almejam ver 

os seus filhos, netos, bisnetos e irmãos; 

Pergunta 19 – “O que é que mais gostaria de fazer quando a pandemia 

terminar?”, a maior parte dos entrevistados respondeu que gostava de estar com 

a família, de poder sair da instituição e ir à sua casa; 

Pergunta 20 – “Como é que imagina que vai ser o seu futuro?”, esta pergunta 

contou com várias respostas e todas elas diferentes. Nomeadamente, há idosos 

que acham que o seu futuro vai ser igual, um futuro simples, passado na 

instituição, e que não vai ser muito diferente e sem grandes mudanças. Destaque 

para uma utente que diz que gostava que continuar a fazer renda; 

Pergunta 21 – “Há mais alguma coisa que gostaria de dizer que não tenha sido 

abordada durante a entrevista?”, a esta pergunta todos os idosos responderam 

que não.  
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   Após a análise e apresentação da entrevista feita aos idosos, é importante 

refletir e fazer uma discussão sobre a mesma. Assim, é notável que as razões 

que levaram a maioria dos idosos a ingressarem na ERPI foram por motivos de 

saúde e para “não darem trabalho” aos filhos. Na maioria dos idosos 

entrevistados, a família tem estado presente no seu processo de envelhecimento 

e, consequentemente, estabelecem boas relações familiares e com a 

comunidade, em geral. O seio familiar é sem dúvida o pilar da vida destes idosos. 

Prezam muito pela família e pelos amigos que têm. E um dos aspetos a destacar 

é o facto de apesar de toda a pandemia pela qual estamos a passar, não foram 

restritas as visitas. Embora não haja o beijinho e o abraço que tanto desejam, há 

o olhar que os reconforta das pessoas que mais amam. 

   O Centro Social São Jorge e Senhora das Pazes é um dos tantos lares a onde 

já foi administrada a vacina da COVID-19. O que faz com que estes idosos se 

sintam bem, com confiança e esperançosos que os dias que se sucedem sejam 

melhores e repletos da liberdade que tanto desejam. Apesar de acharem que a 

sua qualidade de vida foi afetada, o pensamento é muito positivo face ao 

combate da pandemia.  

   Quando questionados de como imaginariam que iria ser o seu futuro, ressaltam 

à vista respostas muito pouco positivas. Talvez estejam relacionadas pelo facto 

de a sua qualidade de vida estar a ser afetada, derivada à pandemia.   

   Em suma, as relações, em particular as relações familiares, contribuem para a 

melhoria da qualidade de vida e do bem-estar psicológico do idoso. A 

inexistência das mesmas, pode afetar o bem-estar e a autoestima da pessoa 

idosa. Assim, para que a relação entre o idoso e a família não se perca com o 

processo de institucionalização, é importante que se mantenha o contacto entre 

os mesmos, através de visitas, telefonemas ou até mesmo videochamadas. 
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6.6.2.  Indicador de Avaliação da Qualidade de Vida 
- WHOQOL-Old 

 

   O WHOQOL-Old tem como principal objetivo dar-nos a conhecer a opinião dos 

idosos relativamente à sua qualidade de vida. 

   Posto isto, segue-se uma análise individualizada e generalizada, com base nos 

resultados obtidos através da aplicação do questionário à amostra de 10 utentes 

do Centro Social São Jorge e Senhora das Pazes. 

 
Gráfico 2 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 1) 

 

 

 

   No total este utente apresenta um valor de 83 pontos em relação à qualidade 

de vida de forma geral. No que diz respeito às facetas apresentadas, que podem 

apresentar valores entre 4 e 20, este utente tem facetas onde os valores se 

repetem. 

   Assim, a faceta que apresenta um valor mais elevado, igual a 18, é a da Morte 

e Morrer, o que se pode comprovar que este idoso não está preocupado nem 

com medo da morte.  
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   Depois segue-se o Funcionamento Sensorial, com 13 valores, o que significa 

que este utente ainda possui algumas capacidades sensoriais para a realização 

de atividades, para interagir e conviver com a comunidade.  

   Posteriormente, emergem as facetas Participação Social e Família/Vida 

Familiar com um valor de 11. Na primeira, verifica-se que o utente apresenta 

pouca participação nas atividades de vida diária e moderada satisfação com as 

atividades com que ocupa o seu tempo e com o seu envolvimento nas mesmas, 

dentro da instituição e na comunidade. Na segunda, refletem-se poucos 

contactos e relações com a família, insuficiente suporte familiar e falta de 

valorização dada pela mesma. 

 
   Finalmente, com 10 valores, surgem as facetas Autonomia, Atividades 

Passadas, Presentes e Futuras e Intimidade, o que significa, respetivamente, 

que este idoso possui de um certo nível de dependência para tomar as suas 

próprias decisões e para determinar o seu futuro, que se encontra insatisfeito 

com os objetivos e projetos alcançados na sua vida e tem recebido pouco 

reconhecimento daquele que merece, e apresenta uma baixa capacidade para 

ter relações quer pessoais quer íntimas, falta de oportunidades de amar e de ser 

amado, de companheirismo e de sentir amor na sua vida.   
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Gráfico 3 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 2) 

 

   Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

    

   Relativamente a este inquirido, pode-se afirmar que apresenta uma qualidade 

de vida positiva.  

  As facetas que apresentam valores mais altos são a Intimidade e as Atividades 

Passadas, Presentes e Futuras, com 18 valores. É notório que este idoso possui 

de uma alta capacidade para ter relações quer pessoais quer íntimas, tem muitas 

oportunidades de amar e de ser amado, de companheirismo e de sentir amor na 

sua vida, e sente-se realizado com tudo o que tem alcançado na vida e sente 

que é reconhecido com todo o valor que merece. Com o valor mais baixo, 10 

valores, apresenta-se a faceta Morte e Morrer, o que indica que há uma certa 

preocupação e medo acerca da morte, do sofrimento e da forma como pode 

morrer. 
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Gráfico 4 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 3) 

 

Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

   No geral, o inquirido apresenta uma qualidade de vida na ordem dos 99 

valores, portanto assume-se como uma qualidade de vida positiva. No que 

concerne às dimensões de maior e menor qualidade de vida, encontra-se com 

um valor superior a Intimidade, o que indica que o participante possui 

capacidades para ter relações pessoais e mais íntimas, ama e é amado e sente 

que tem amor na sua vida. Segue-se a faceta Família/Vida Familiar, onde é 

possível concluir que o idoso mantém relações familiares e o contacto com os 

mesmos. Portanto, há existência de um suporte familiar ativo. Com os valores 

mais baixos, encontram-se as facetas Morte e Morrer e Autonomia. Ou seja, é 

possível verificar uma preocupação com o processo de morte e há alguma falta 

de independência na tomada das suas decisões.  
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Gráfico 5 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 4) 

 

 Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

   De acordo com o gráfico 5, verifica-se que o participante tem uma qualidade 

de vida quantificada em 93 valores e que não há uma grande oscilação entre os 

valores das diferentes dimensões, à exceção da Morte e Morrer onde o valor é 

o mais baixo e, que à semelhança dos anteriores entrevistados, este idoso está 

ansioso e amedrontado com o processo da morte. 
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Gráfico 6 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 5) 

 

 Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

   Com base no gráfico 6, e de forma generalizada, este inquirido apresentado 

uma boa qualidade de vida, em todas as facetas. Em especial destaque para as 

facetas Funcionamento Sensorial, Morte e Morrer, Intimidade e Família/Vida 

Familiar que apresentam os valores mais altos. Comprova-se que este 

participante retém algumas competências a nível sensorial, o que faz com que 

não haja dificuldades no decorrer da sua vida diária, inclusive quando realiza 

atividades, quando interage e no ato de conviver. A morte não é preocupante 

para este idoso. Estabelece relações pessoais e de intimidade, possuindo um 

bom suporte familiar, o que permite com que haja boas relações familiares e 

muito tempo de contacto com os mesmos.  
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     Gráfico 7 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 6) 

 

 Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

   O idoso em questão apresenta uma qualidade de vida positiva em todos os 

domínios à exceção do Funcionamento Sensorial onde reúne 9 pontos, o que 

reflete a existência de poucas capacidades sensoriais para a realização de 

atividades, para interagir e para conviver com a comunidade.  

   Em relação às facetas com os valores mais altos destaca-se a Participação 

Social, isto é, o utente participa nas atividades de vida diária, está satisfeito com 

as atividades com que ocupa o seu tempo e com o seu envolvimento nas 

atividades dentro da instituição e na comunidade, e Morte e Morrer, ou seja, não 

está minimamente preocupado com a sua morte e se esta trará ou não 

sofrimento. 
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     Gráfico 8 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 7) 

 

 Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

De uma forma geral, o participante apresenta uma qualidade de vida de 94 

pontos. Os valores das facetas não oscilam muito, exceto o Funcionamento 

Sensorial que apresenta um valor baixo.  

   Em termos gerais, este utente mantém um bom relacionamento com a família, 

mantém relações pessoais e íntimas, o processo de morte não o preocupa, 

participa nas atividades da sua vida diária e está satisfeito com objetivos de vida 

que tem conquistado.  
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     Gráfico 9 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 8) 

 

   Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

De acordo com os dados ilustrados no gráfico 9, averigua-se que o inquirido 

tem uma qualidade de vida satisfatória. Apresenta várias facetas com valores 

baixos, nomeadamente nas da Morte e Morrer, Intimidade e Autonomia. Assim, 

trata-se de um idoso que teme pela morte e pelo sofrimento que a mesma pode 

causar, não possui grandes relações pessoais e íntimas, não ama e não é 

amado, tal como supostamente o desejaria, e é dependente nas decisões que 

por vezes tem de tomar no dia-a-dia e consegue fazer o que mais gosta, mas, 

de forma moderada.  

Mas, por outro lado, a nível do Funcionamento Sensorial e da Participação 

Social apresenta bons resultados, o que indica que os 5 sentidos ainda estão a 

funcionar bem e as atividades que desenvolve na instituição são suficientes para 

ocupar o seu dia-a-dia e, assim, encontra-se contente com a forma que ocupa o 

mesmo. 
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 Gráfico 10 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 9) 

 

   Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

   Na sua totalidade, o utente tem uma qualidade de vida avaliada em 93 valores. 

Relativamente às dimensões que denotam os valores mais altos, Atividades 

Passadas, Presentes e Futuras, Participação Social e Autonomia, pode-se 

afirmar que este encontra-se contente com os objetivos e projetos alcançados 

na sua vida e tem recebido todo o reconhecimento daquele que lhe é digno, que 

está satisfeito com a forma como ocupa o seu dia-a-dia, ou seja, as atividades 

que desenvolve diariamente são suficientes para ocupar o seu tempo, e é 

autónomo nas decisões que tem de tomar na sua vida. Ao passo que, a níveis 

da Intimidade e do Funcionamento Sensorial apresenta valores mais baixos, o 

que traduz na falta de amor na sua vida e na incapacidade de interagir, conviver 

e de desempenhar as atividades de vida diária. 

 

 

 

 

9

16

17

16

14

9

12

93

0 20 40 60 80 100 120 140

Funcionamento Sensorial

Autonomia

Atividades Passadas, Presentes e Futuras

Participação Social

Morte e Morrer

Intimidade

Família/Vida Familiar

Total

Pontuação



 
  

53 
 

 

 

 Gráfico 11 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old (Sujeito 10) 

 

 Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 

 

No que diz respeito aos dados obtidos no décimo, e último, questionário, é 

possível analisar que as facetas discriminadas apresentam valores muito 

semelhantes. Embora que a Participação Social é a dimensão que apresenta o 

valor mais alto, com 15 valores. Isto, permite afirmar que as atividades que são 

desenvolvidas na ERPI cativam e são suficientes para completar o tempo deste 

utente.    

Para concluir a discussão dos resultados adquiridos através do WHOQOL-

Old, torna-se importante fazer a soma dos resultados obtidos nas 7 facetas, para 

uma melhor perceção daquelas que apresentam os valores mais altos e mais 

baixos o que indica, respetivamente, mais e menos qualidade de vida. 

Posto isto, segue-se na tabela abaixo, a representação numérica das 

diferentes facetas e o valor total de cada uma.   
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A partir da tabela 1, averigua-se que, na sua maioria, todos os idosos que 

participaram na investigação apresentam uma boa qualidade de vida face às 7 

facetas a ter em linha de conta.  

Na sua generalidade, todas as dimensões estudadas apresentam uma 

qualidade de vida bastante positiva. Mas, as que beneficiam de um melhor valor 

são a Família/Vida Familiar, a Participação Social, a Intimidade e as Atividades 

Passadas, Presentes e Futuras, isto é, as relações e o contacto com familiares 

estão presentes na vida destes idosos, o envolvimento nas atividades da 

instituição é bom, bem como as relações pessoais e íntimas que se estabelecem, 

e há uma enorme satisfação face aos objetivos de vida alcançados, o que faz 

com que haja uma boa qualidade de vida associada a estes parâmetros.  

              Gráficos 

Facetas 

G. 2 G. 3 G. 4 G. 5 G. 6 G. 7 G. 8 G. 9 G. 10 G. 11 Total 

Funcionamento 
Sensorial 13 11 13 14 17 9 7 15 9 11 119 

Autonomia 10 14 12 14 12 14 13 10 16 11 126 

Atividades 
Passadas, 

Presentes e 
Futuras 

10 18 15 14 14 14 14 12 17 11 139 

Participação 
Social 11 14 14 12 12 17 16 15 16 15 142 

Morte e Morrer 18 10 12 8 17 17 14 5 14 13 128 

Intimidade 10 18 17 16 16 16 16 9 9 13 140 

Família/Vida 
Familiar 11 17 16 15 17 15 14 13 12 14 144 

Total 83 102 99 93 105 102 94 79 93 88  

Tabela 1 – Resultados obtidos na aplicação do WHOQOL-Old 

Fonte: Inquérito por questionário aplicado aos utentes da ERPI 
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Com valores mais baixos, mas não indicativos de menos qualidade de vida, 

seguem-se a Morte e Morrer, a Autonomia e o Funcionamento Sensorial, que 

indica que na sua totalidade, os inquiridos não dão especial relevância à morte, 

possuindo ainda alguma autonomia e capacidades sensoriais. 
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Parte III – Projeto de Intervenção 

7. Proposta de Projeto de Intervenção 

 
   Segundo Guerra (2002, p.126), “um projeto é a expressão de um desejo, de 

uma vontade, de uma intenção, mas é também a expressão de uma 

necessidade, de uma situação a que se pretende responder. Um projeto é 

sobretudo, a resposta ao desejo de mobilizar as energias disponíveis com o 

objetivo de maximizar as potencialidades endógenas de um sistema de ação 

garantindo o máximo de bem-estar para o máximo de pessoas.” 

 
7.1. Fundamentação do Projeto de Intervenção 

 
   Tendo por base os resultados conseguidos através do estudo, emerge a 

necessidade de melhorar a qualidade de vida dos idosos institucionalizados, em 

tempos de COVID-19. 

   Posto isto, o Projeto de Intervenção proposto é designado de CO(N)VID(E)- 

Família. Este tem como base a criação de atividades onde os envolvidos são os 

idosos que se encontram institucionalizados e as suas famílias. No decurso da 

investigação, denotou-se que os utentes sentem muito a falta da família, o que 

faz com que a qualidade de vida seja afetada.  

   Assim, e como os tempos que vivemos assim o exigem, é urgente inovar e 

fortalecer as relações familiares para que os idosos não sintam tanto a ausência 

da família, e a mesma deles, e contribuir para uma melhor qualidade de vida e 

bem-estar psicológico. 
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7.2. Designação do Projeto 

 
   O Projeto foi designado a partir da palavra COVID-19 e adaptado a 

CO(N)VID(E) – Família. Com esta adaptação, pretendemos que o mesmo se 

torne apelativo e que transmita facilmente aos utentes e respetivas famílias o 

seu significado e a sua intenção.   

 

7.3. Objetivos 

 
   Após definido qual o Projeto de Intervenção é fundamental a definição dos 

objetivos a atingir. Segundo Guerra (2002, p.163), os objetivos gerais 

“descrevem grandes orientações para as ações e são coerentes com as 

finalidades do projeto, descrevendo as grandes linhas de trabalho a seguir…”. 

   Assim o objetivo geral visa a promoção da qualidade de vida dos idosos que 

se encontram institucionalizados no Centro Social. 

    No que diz respeito aos objetivos específicos, estes “exprimem os resultados 

que se esperam atingir e detalham os objetivos gerais, funcionando como a sua 

operacionalização” (Guerra, 2002, p.164). É através dos mesmos que emergem 

as atividades a desempenhar no Projeto de modo a dar resposta às 

necessidades detetadas. Assim sendo, os objetivos específicos são os 

seguintes: 

- Fortalecer as relações familiares, em tempos de pandemia; 

- Promover o bem-estar; 

- Fomentar ações adequadas aos interesses e necessidades dos utentes. 
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7.4. Público-alvo 
 

 
   O público-alvo do Projeto CO(N)VID(E) – Família são os idosos do Centro 

Social São Jorge e Senhora das Pazes, de Vila Verde de Ficalho, e a sua família.  
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7.5. Planificação do Projeto 
 

 
   De acordo com as informações recolhidas ao longo do estudo, importa agora 

apresentar as propostas de atividades que pretendíamos desenvolver na 

instituição, caso não existisse a pandemia e houvesse tempo para a 

implementação das mesmas. 

 
 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Objetivos gerais Objetivos específicos Atividades Recursos 
humanos Recursos logísticos 

Visitar a família, os 
amigos e as suas 

casas 

Fortalecer as relações com a 
comunidade 

Recordar as suas origens 

Visita aos parentes, 
“comadres” e 
“compadres” 

Utentes, profissionais 
da instituição, família e 

amigos 

Carrinha do Centro Social  
Máscaras 

Gel desinfetante 

Abraçar a família e os 
amigos, em segurança 

Fortalecer laços afetivos 
Combater o sentimento de 

solidão 
Abraçar e amar 

Utentes, profissionais 
da instituição, família e 

amigos 

Sala para a atividade 
Estrutura previamente 

montada com recurso a 
um plástico resistente 

com as formas dos 
braços  

Máscaras 
Gel desinfetante 

Aprender a 
confecionar bolos 

Confecionar bolos com o 
intuito de mostrar os 

mesmos à família 
Estimular a parte motora 

Cozinhar com amor 
Utentes, profissionais 

da instituição, família e 
amigos 

Sala para a atividade 
Mesas 

Cadeiras 
Ingredientes para a 
confeção dos bolos 

Utensílios 
de cozinha 

Computador 
Gel desinfetante 

Fazer exercício físico 
Promoção de um 

envelhecimento ativo e com 
saúde 

Toca a mexer! 

Utentes, profissionais 
da instituição e 

professor de Educação 
Física 

Sala para a atividade 
Bolas 
Arcos 

Gel desinfetante 

Estimulação cognitiva Estimular a parte mental Vamos exercitar a mente Utentes e profissionais 
da instituição 

Sala para a atividade 
Mesas 

Cadeiras 
Jogos didáticos 
Gel desinfetante 

Combater a privação 
que a pandemia causa 

nos idosos 
Proporcionar momentos de 

divertimento aos idosos Aqui há festa! 
Utentes, profissionais 

da instituição, família e 
amigos 

Sala para a atividade 
Computador 

Mesas 
Cadeiras 

Rádio 
Gel desinfetante 

Tabela 2 - Atividades propostas a desenvolver na instituição 
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7.6. Desenvolvimento das atividades  
 

   A primeira atividade proposta denomina-se por “Visita aos parentes, 

“comadres” e “compadres””. Esta tem como base a visita à família e aos amigos, 

permitindo-lhes recordar e colmatar as saudades das suas casas, bem como das 

suas origens. Por meio desta atividade, pretende-se atenuar as ausências 

sentidas, até agora, em particular devidas à atual situação de pandemia.  

   A deslocação dos idosos será feita através do transporte do Centro Social, 

sendo assegurada a máxima segurança e proteção.    

   A segunda atividade intitula-se “Abraçar e amar”. Nesta atividade é 

disponibilizada uma estrutura previamente montada com recurso a um plástico 

resistente com as formas dos braços, para que os idosos possam abraçar quem 

mais amam, em segurança e devidamente protegidos.  

   A terceira atividade da proposta de intervenção é “Cozinhar com amor”, que 

tem como principal objetivo o desenvolvimento a níveis mental e motor, bem 

como o interesse em realizar a atividade, com o propósito de mostrar os bolos 

confecionados às famílias dos utentes. Através desta atividade serão assim 

promovidas as relações familiares.  

   A quarta que foi proposta tem como objetivo a promoção de um 

envelhecimento ativo e saudável, e é apelidada de “Toca a mexer!”. Pretende-

se com esta atividade a manutenção e melhoramento da mobilidade, para que 

haja qualidade de vida potenciando, desta forma, os níveis de participação da 

população idosa nas atividades em grupo.  

   A quinta atividade é designada por “Vamos exercitar a mente”, esta requer 

muita atenção e concentração por parte dos utentes, com o objetivo de treinar a 

mente e evitar retrocessos no foro mental. E ao mesmo tempo, fomentar uma 

disposição positiva em relação ao processo de envelhecimento, uma vez que as 

perdas a níveis cognitivos advêm, inúmeras vezes, deste procedimento. 
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  A sexta, e última atividade, “Aqui há festa!”, tem como propósito propiciar aos 

utentes momentos de lazer e de diversão, com a família e amigos. Ou seja, o 

objetivo pretendido seria de organizar festas, que se assemelhassem às dos 

anos passados, onde a família e os amigos se deslocavam à instituição para se 

juntarem à festa. Nos dias de hoje, como isto ainda não é possível, a ideia seria 

de a família e os amigos juntarem-se aos utentes, através do vidro ou no exterior 

da instituição, mantendo sempre a distância de segurança e sem contacto físico. 
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Considerações finais  
    

   A esperança média de vida está a aumentar, pelo que as pessoas vivem mais 

tempo. Mas, para que o processo de envelhecimento seja vivido com melhor 

qualidade de vida e bem-estar é imprescindível a presença de um 

envelhecimento ativo e com saúde. 

  Com o avanço da Medicina há mais e melhores cuidados médicos, o que 

permite prolongar a longevidade dos indivíduos. É de esperar que com o 

aumento da esperança média de vida as áreas da saúde e da assistência social 

venham a ter mais respostas para as pessoas, ou seja, terá de haver mais 

medidas de políticas de apoio ao envelhecimento e rever a idade da reforma, 

respetivamente. Pode-se deduzir que hoje em dia as pessoas estão a consumir 

alimentos mais saudáveis e assim estão a optar por um regime de vida saudável.     

   É de conhecimento geral que as mulheres vivem mais tempo do que os 

homens. Tal afirmação é válida e pode-se justificar pelo simples facto de as 

mulheres terem uma esperança média de vida mais elevada do que os homens. 

Um dos fatores pode ser pelo facto de o sexo feminino apresentar os 

cromossomas XX e os homens XY. Segundo a ciência, os cromossomas X são 

portadores de mais genes, o que faz com que haja um prolongamento da vida.  

  A família é muito importante para o bem-estar do idoso. É fundamental que a 

família esteja presente no processo de envelhecimento do idoso, para que este 

não se sinta só. Mas, por vezes as famílias, devido à situação profissional e/ou 

por não terem condições de ter o idoso no domicílio devido à sua condição física, 

têm de recorrer aos lares para que estes prestem todo o auxílio que o idoso 

precisa.  

   É com base neste tipo de estudo que é possível perceber como é a vida dos 

idosos nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e de que forma se pode 

agir para melhorar o modo como estes se sentem no seu dia-a-dia. Deste modo, 

é possível afirmar que os idosos deste Centro Social possuem uma boa 

qualidade de vida, de acordo com o instrumento utilizado para avaliar a mesma. 
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E que apesar, do período pandémico pelo qual estamos a passar, o mesmo não 

invalida a permanência de uma boa qualidade de vida e de pensamentos 

positivos e esperançosos por dias melhores e repletos da liberdade que nos é 

conhecida.  

   Para F. de A. Costa et al. (2020, cit. in Marques, 2020, p.24) o novo 

Coronavírus “é uma doença de alta letalidade em idosos principalmente 

naqueles que possuem várias comorbidades ou apresentam sistema 

imunológico comprometido. Com o comprometimento fisiológico, episódios de 

febre, falta de ar, ou mesmo em estados assintomáticos, tudo isso interfere na 

vida do idoso em várias proporções, até mesmo naqueles que não estão 

infetados, possuindo um medo constante de ser acometido pelo vírus, isso acaba 

afetando as práticas de atividades diárias e por consequência o psicológico, até 

mesmo as suas funções corporais”. Sendo assim, torna-se importante conhecer 

essas mudanças e intervir a fim de propiciar uma qualidade de vida melhor para 

a população idosa.   

   Segundo Marques (2020, p.24), “enquanto a sociedade se preocupa com os 

danos físicos que esta pandemia pode causar aos adultos maiores, a área 

psicológica, o aumento da solidão e os danos causados pelo isolamento social 

são muitas vezes negligenciados pelos profissionais de saúde e de serviço, 

apesar da criação de atividades e contactos entre pessoas através do uso de 

aparelhos virtuais e de videoconferência”. 

   Em suma, a COVID-19 afetou altamente tudo e todos, mas, em particular, os 

indivíduos com maior vulnerabilidade. As IPSS, nos primórdios da pandemia, 

depararam-se com vários desafios. E face a um contexto em que as orientações 

oficiais eram variáveis, ambíguas e, ocasionalmente, tardias, em que foi 

necessário desenhar e implementar planos de contingência exigentes, em que 

os fornecimentos de equipamentos individuais de proteção eram escassos e em 

que a carência de espaços que estivessem aptos a isolar com segurança as 

pessoas que contraíram o vírus e a conter a sua propagação era enorme, as 

IPSS demonstraram capacidade de reação e atuaram com rapidez. Num cenário 
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de grande confusão e incerteza, adaptaram-se e mobilizaram recursos 

endógenos e exógenos que se traduziram em respostas flexíveis e criativas 

(CNIS, 2021, p.39).     
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Apêndices 
Apêndice I 

GUIÃO DE ENTREVISTA – AOS UTENTES DO CENTRO SOCIAL SÃO JORGE E SENHORA DAS PAZES, 
EM VILA VERDE DE FICALHO  

 
OBJETIVOS: Compreender quais os fatores psicossociais que influenciam a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados. 

Esta entrevista será aplicada no âmbito do Projeto de Intervenção, do 2º ano de Mestrado em Gerontologia 
Social e Comunitária. 
 
Os dados recolhidos serão apenas utilizados no âmbito do estudo em curso. Garante-se total anonimato 
e confidencialidade. 
 

CARACTERIZAÇÃO PESSOAL DO ENTREVISTADO 

1. Sexo: 

2. Idade: 

3. Estado civil: 

4. Escolaridade: 

 
INGRESSO NA ERPI  

5. Qual foi o motivo que o(a) levou a vir para o lar? 
__________________________________________________________________________________ 

 

6. Está contente por aqui estar? 

__________________________________________________________________________________ 
 
RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

7. Considera que tem uma boa relação com os seus familiares e amigos? 

__________________________________________________________________________________ 

8. Mantém relações com os seus familiares e amigos? Se sim, de que forma? 

__________________________________________________________________________________ 
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Obrigada pela sua colaboração!  

 

9. Acha que a sua relação com os outros utentes e colaboradores é boa? 

__________________________________________________________________________________  
10. Quais foram as pessoas de quem sentiu mais falta, com a sua ida para a instituição? 

__________________________________________________________________________________ 
 

EFEITOS DA PANDEMIA NOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS 

11. Acha que a pandemia afetou a sua qualidade de vida? 

__________________________________________________________________________________ 

12. Recebem visitas, desde que a pandemia começou? 
__________________________________________________________________________________ 

13. O que mais o(a) incomoda durante a pandemia? 

__________________________________________________________________________________ 

14. No decorrer da pandemia, do que é que sente mais falta? 

__________________________________________________________________________________ 

15. Já foi vacinado(a)? 

__________________________________________________________________________________ 

16. Como é que se sente depois de ter sido vacinado(a)?  
__________________________________________________________________________________ 

 
EXPECTATITVAS EM RELAÇÃO AO FUTURO 

17. O que pensa fazer logo assim que possa sair da instituição? 

__________________________________________________________________________________ 

18. Qual(ais) a(s) pessoa(s) que deseja ver? 

__________________________________________________________________________________ 

19. O que é que mais gostaria de fazer quando a pandemia terminar? 

__________________________________________________________________________________ 

20. Como é que imagina que vai ser o seu futuro? 
__________________________________________________________________________________ 

21. Há mais alguma coisa que gostaria de dizer que não tenha sido abordada durante a entrevista? 

__________________________________________________________________________________ 
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Apêndice II 

 

WHOQOL-OLD 
(Power, Quinn, Schmidt, & WHOQOL-Old Group, 2005; versão portuguesa: Vilar, Sousa, & Simões, 2009) 

 
Instruções  
Com este questionário, procuramos conhecer a opinião que tem sobre a sua qualidade de vida, bem como perceber que 
aspetos são importantes para si, enquanto adulto idoso e membro da sociedade.  

Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta, escolha a que lhe parecer mais apropriada. 
Esta resposta pode, muitas vezes, ser a primeira que lhe vem à cabeça. Não existem respostas certas nem erradas.  

Tenha presente os seus hábitos, expectativas, alegrias e preocupações. Pedimos-lhe que tenha em conta a sua vida 
nas duas últimas semanas (nos últimos 15 dias).  

Por exemplo, pensando nas duas últimas semanas, uma pergunta poderia ser:  

  

Apresentar o cartão com a escala “Nada-Muitíssimo”   
  

Até que ponto se preocupa com o que lhe pode vir a acontecer no futuro?  
 

Nada  Pouco  
Nem Muito   
Nem Pouco  Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

  

Simultaneamente às instruções, o examinador deve apontar para cada um dos números e 
dos descritores da escala de resposta exemplificados    
  

Deve escolher o número que expressa melhor o quanto, nas duas últimas semanas, se preocupou com o que lhe 
pode vir a acontecer no futuro. Por exemplo, deve escolher o número 4, se se preocupou “Muito” com o que lhe pode 
vir a acontecer no futuro, ou deve escolher o número 1, se não se preocupou “Nada” com o que lhe pode vir a 
acontecer no futuro.  

  

Por favor, escute com atenção cada pergunta que lhe vou ler, pense no que sentiu e, para cada uma, escolha o 

número que lhe parece ser a melhor resposta.   

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO.  

 

 

 

Versão exclusiva para investigação. Reprodução proibida. 
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Apresentar o cartão com a escala “Nada-Muitíssimo”. Simultaneamente às instruções, o 
examinador deve apontar para cada um dos números e dos descritores da escala de 
resposta.   

  

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber até que ponto sentiu certas coisas, nas duas últimas semanas. 

Se as sentiu de forma muito acentuada, escolha o número correspondente a “Muitíssimo” 5. Se não as sentiu, 

escolha o número correspondente a “Nada” 1. Quando a sua resposta estiver entre “Nada” e “Muitíssimo”, poderá 

responder que sentiu “Pouco” 2, “Nem muito nem pouco” 3 ou “Muito” 4. Lembre-se que estas perguntas se referem 

às duas últimas semanas.  

  

 1. (F25.1) As dificuldades de audição, visão, paladar, olfato ou tato afetam a sua vida diária?  

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

   2. (F25.3) As dificuldades de audição, visão, paladar, olfato ou tato afetam a sua capacidade para participar em atividades?  

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

   3. (F25.4) As dificuldades de audição, visão, paladar, olfato ou tato afetam a sua capacidade para se relacionar com as outras 

pessoas?  

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

  4. (F26.1) Sente que tem liberdade para tomar as suas próprias decisões?     

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

 

 

 
Versão exclusiva para investigação. Reprodução proibida.  

 “Validação de Provas de Memória e de Inventários de Avaliação Funcional e de Qualidade de Vida”  
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   5. (F26.2) Sente que tem poder para decidir acerca do seu futuro?    

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

    6. (F26.4) Sente que as outras pessoas respeitam a sua liberdade?   

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

   7. (F29.2) Está preocupado(a) com o modo como irá morrer?   

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

    8. (F29.3) Até que ponto tem medo de não poder controlar a sua morte?    

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

  9. (F29.4) Tem medo de morrer?     

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

   10. (F29.5) Receia sofrer antes de morrer?    

Nada  Pouco  
Nem Muito   

Nem Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  
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Apresentar o cartão com a escala “Nada-Completamente”. Simultaneamente às 
instruções, o examinador deve apontar para cada um dos números e dos descritores da 
escala de resposta.    

  

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber até que ponto experimentou ou conseguiu fazer certas 
coisas, nas duas últimas semanas. Se conseguiu fazer perfeitamente estas coisas, escolha o número 

correspondente a “Completamente” 5. Se não as conseguiu fazer, escolha o número correspondente a “Nada” 1. 

Quando a sua resposta estiver entre “Nada” e “Completamente”, poderá responder que conseguiu “Pouco” 2, 

“Moderadamente” 3 ou “Bastante” 4. Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas semanas.  

 

11. (F26.3) Consegue fazer aquilo que gosta?    

Nada   Pouco  Moderadamente  Bastante  Completamente  

1  2  3  4  5  

  12. (F27.3) Continua a ter oportunidade para realizar os seus planos na vida?   

Nada   Pouco  Moderadamente  Bastante  Completamente  

1  2  3  4  5  

  13. (F27.4) Na sua vida tem recebido o reconhecimento que merece?   

Nada   Pouco  Moderadamente  Bastante  Completamente  

1  2  3  4  5  

 14. (F28.4) Tem atividades suficientes para ocupar o seu dia-a-dia?   

Nada   Pouco  Moderadamente  Bastante  Completamente  

1  2  3  4  5  
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Apresentar o cartão com a escala “Muito Insatisfeito-Muito Satisfeito”.  

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber se se sentiu satisfeito(a) em relação a vários aspetos da sua vida, 

nas duas últimas semanas. Decida até que ponto se sentiu satisfeito(a) ou insatisfeito(a) e escolha o número que melhor 

traduz a maneira como se sentiu.  

Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas semanas.  

 

15. (F27.5) Está satisfeito(a) com o que tem alcançado na sua vida?   

Muito Insatisfeito   Insatisfeito  
Nem Satisfeito Nem 

Insatisfeito  
Satisfeito  Muito Satisfeito  

1  2  3  4  5  

 16. (F28.1) Está satisfeito(a) com a forma como ocupa o seu tempo?   

Muito Insatisfeito   Insatisfeito  
Nem Satisfeito Nem 

Insatisfeito  
Satisfeito  Muito Satisfeito  

1  2  3  4  5  

 17. (F28.2) Está satisfeito(a) com o seu envolvimento nas atividades que realiza?  

Muito Insatisfeito   Insatisfeito  
Nem Satisfeito Nem 

Insatisfeito  
Satisfeito  Muito Satisfeito  

1  2  3  4  5  

  18. (F28.7) Está satisfeito(a) com as oportunidades que tem para participar em atividades da comunidade?  

Muito Insatisfeito   Insatisfeito  
Nem Satisfeito Nem 

Insatisfeito  
Satisfeito  Muito Satisfeito  

1  2  3  4  5  

 19. (F27.1) Está satisfeito(a) com o que pode esperar da vida?   

Muito Insatisfeito  
  

Insatisfeito  
  

Nem Satisfeito  
Nem Insatisfeito  
  

Satisfeito  
  

Muito Satisfeito  
  

1  2  3  4  5  
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Apresentar o cartão com a escala “Muito Mau-Muito Bom”   

 

20. (F25.2) Como avalia o funcionamento dos seus sentidos (por exemplo, audição, visão, paladar, olfato, tato)?  

Muito Mau  

  

Mau  

  

Nem Bom  

 Nem Mau  

  

Bom  

  

Muito Bom  

  

1  2  3  4  5  

  

 

Apresentar o cartão com a escala “Nada-Muitíssimo”.  

 
As perguntas que se seguem dizem respeito a qualquer relacionamento íntimo que possa ter. Por favor, considere 

essas perguntas em relação a um companheiro ou outra pessoa próxima, com quem partilha a sua intimidade mais 

do que com qualquer outra pessoa na sua vida.  

Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas semanas.  

  

21. (F30.2) Sente que tem alguém próximo com quem partilha a sua vida íntima?  

Nada  Pouco  
Nem Muito Nem 

Pouco   
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

   22. (F30.3) Sente que tem amor na sua vida?    

Nada  Pouco  
Nem Muito Nem 

Pouco   
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  
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Apresentar o cartão com a escala “Nada-Completamente”.  
  

 23. (F30.4) Tem oportunidade para amar alguém?    

Nada   Pouco  Moderadamente  Bastante  Completamente  

1  2  3  4  5  

  24. (F30.7) Tem oportunidade para se sentir amado(a)?   
 

Nada   Pouco  Moderadamente  Bastante  Completamente  

1  2  3  4  5  
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Apresentar o cartão com a escala “Muito Insatisfeito-Muito Satisfeito”.   

  

Com as seguintes perguntas, pretendemos perceber até que ponto se sentiu satisfeito(a) ou experimentou certas 

coisas que dizem respeito às suas relações familiares. Lembre-se que estas perguntas se referem às duas últimas 
semanas.  

   

25. (F31.1) Está satisfeito(a) com as suas relações familiares?   

Muito Insatisfeito   Insatisfeito  
Nem Satisfeito Nem 

Insatisfeito  
Satisfeito  Muito Satisfeito  

1  2  3  4  5  

 26. (F31.2) Está satisfeito(a) com o apoio que recebe da sua família?   

Muito Insatisfeito   Insatisfeito  
Nem Satisfeito Nem 

Insatisfeito  
Satisfeito  Muito Satisfeito  

1  2  3  4  5  

 27. (F31.3) Está satisfeito(a) com o tempo que passa com os seus familiares?   

Muito Insatisfeito   Insatisfeito  
Nem Satisfeito Nem 

Insatisfeito  
Satisfeito  Muito Satisfeito  

1  2  3  4  5  

  

   

Apresentar o cartão com a escala “Nada-Muitíssimo”.  

 

 28. (F31.4) Sente que a sua família lhe dá valor?    

Nada  Pouco  
Nem Muito Nem 

Pouco  
Muito  Muitíssimo  

1  2  3  4  5  

  

Versão exclusiva para investigação. Reprodução proibida. 

“Validação de Provas de Memória e de Inventários de Avaliação Funcional e de Qualidade de Vida” 

(Proc.º 74569; Fundação Calouste Gulbenkian; IR: Mário R. Simões) 
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